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Miecz Aragorna LOTR Anduril The Sword of King Elessar

Kategoria:

Nr katalogowy: UC1380
Producent: United Cutlery
Cena: 1249.00 PLN
Dostępność: Brak w magazynie

Od niemal 30 lat United Cutlery jest firmą przodująca w
tworzeniu unikalnych i innowacyjnych produktów, które
obejmują szeroką gamę noży i mieczy, od funkcjonalnych
przez repliki z filmów i gier do własnej linii mieczy fantasy.
Lista produktów jest długa i obejmuje m.in.:
• Repliki filmowe dla kolekcjonerów
• Funkcjonalne miecze do sztuki walki
• Miecze fantasy
• Noże do rzucania i rzutki
• Noże myśliwskie i outdoorowe
• Produkty do samoobrony/Noże wojskowe
• Noże składane i narzędzia
• Noże turystyczne, survivalowe i wędkarskie
• Podstawki i uchwyty na miecze
Firma Unied Cutlery znana jest na całym świecie z wysokiej
jakości licencjonowanych replik produkowanych do wielkich
produkcji filmowych takich jak Władca Pierścieni czy
Rambo, przedmiotów kolekcjonerskich fantasy i dużego
wyboru funkcjonalnych noży sportowych i użytkowych,
tradycyjnych mieczy samurajskich, oraz unikalnych
designerskich noży i mieczy tworzonych przez Kit Rae i Gila
Hibbena. Firma ciągle stara się, aby noże i miecze były
najwyższymi standardami w branży o najwyższej wartości,
jakości i wydajności w rozsądnych cenach!

Zobacz produkt w sklepie
Miecz Aragorna z filmu Władca Pierścieni (Lord Of The Rings). Edycja nielimitowana. Klinga z hartowanej stali
nierdzewnej(420 J2). Rękojeść pokryta skórą z metalowymi wykończeniami. W zestawie drewniany uchwyt ścienny z
białym drzewem Gondoru i runami elfów w tle.
Przekuty przez elfów na nowo ze szczątków Narsila. Napisy na obu stronach klingi w Tolkienowskim języku Quenya,
zapisane runami Eregionu: "Nányë Andúril i né Narsil i macil Elendilo. Lercuvanten i máli Mordórëo". Co tłumaczy się na
angielskie: "I am Andúril who was Narsil, the sword of Elendil. Let the thralls of Mordor flee me.".

Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 132 cm
• Dł. głowni: 101 cm
• Grubość głowni: 6 mm
• Waga: 2,55 kg
• Szer. jelca: 26,5 cm
• Wymiary uchwytu: 30 x 56 cm

Film: https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=z__4pfsxmho&feature=emb_logo
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